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 ، خرده فرهنگ یاوردهی

 ،گیالن

 ، سرمایه اجتماعی

 . میراث روستایی گیالنموزه 

 

  ،گیردهای کشور بوده و چون در حیطه مقوله فرهنگ جای می یاوردهی یا همیاری جزء خرده فرهنگ 

خورد. از آنجا  روستایی بیشر به چشم میسزایی برخوردار است. این فرهنگ در مناطق  از اهمیت به

که هنوز در بسیاری از روستاهای کشور این نظام نمادین وجود دارد لذا بررسی دقیق آن راهگشای  

های طبیعی است تقویت این خرده فرهنگ است. موزه میراث روستایی استان گیالن یکی از موزه

پژوهش، کیفی  است. روش تحقیق این    که مثال آشکاری از سنن محلی و روستایی در این منطقه

پژوهش این  در  و  اتنوگرافی   بوده  روش  جامعه   1از  رویکرد  استفادهبا  تکنیک    شناسی  است.  شده 

این ری اطالعات نیز، مصاحبه، یادداشتآوجمع برداری و مشاهده )تحقیق میدانی( بوده است. در 

ین اساس،  روستا بوده است. بر ا  11زمینه، جمعیت مورد بررسی در استان گیالن شامل کشاورزان  

-به تعبیری از نمونهبه، از استان گیالن گزینش شدند. کننده در مصاحنفر از روستاییان شرکت 24

ها در  استان  گیالن بدین قرار  یری هدفمند استفاده شده است؛ که نتایج حاصله با نگرش به یافتهگ

اجتماعی، همچون مشارکت، احساس تعهد و دوستی  های سرمایه  است، پیامدهای همیاری با شاخص

عنوان یک دارایی ارزشمند در روستاهای دارای خرده مبنی بر وجود سرمایه اجتماعی به  و رفاقت،

ها در خصوص مقوله مبادله،  فرهنگ مذکور، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نتایج حاصله از یافته

گیری از منفعت عاطفی  در نزد روستائیان همیار و بهرهبیانگر اثبات وجود تنوع و گستردگی روابط  

 . هاستی همیاری در نتیجهو اقتصادی  

 : اهداف پژوهش

  انسجام در آن نقش تعبیری به و روستایی امور در  همدلی نبود یا وجود در  یاوردهی .بررسی نقش1

 روستاییان.   وحدت و

 .روستایی گیالن .بررسی نظام نمادین یاوردهی در موزه میراث 2

 : سواالت پژوهش

  و   انسجام  در  آن  نقش   تعبیری   به  و  روستایی   امور   در  همدلی   نبود  یا   وجود   در  گرییاری   .نقش1

 است؟  چگونه روستاییان وحدت

 ؟ .نظام نمادین یاوردهی چه انعکاسی در موزه میراث روستای استان گیالن داشته است2
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 مقدمه  

موجودی اجتماعی است  انسان  عی،  دینی، روانشناسی، اجتما  های گوناگونهمه اندیشمندان در حوزه  نظربرحسب اتفاق

. آنچه در متون علوم  آیدی به نیازهای متنوع زندگی خویش بر نمییگاه از عهده پاسخگوهیچ  ،و بدون حضور در اجتماع

یک جامعه    بیانگر این موضوع است که این زندگی اجتماعی، لزوم همراهی اعضای  ،خوردشناسی نیز به چشم میانسان

( با نگرش  مردمان این سرزمین )ایران در ایران نیز داند.کوچک یا بزرگ را در فائق آمدن بر مشکالت، امری مسلم می 

بته آنچه در این میان جالب توجه  اند. الاهی و کمک به یکدیگر غافل نماندههای زمانی و مکانی از مقوله همربه موقعیت

های اجتماعی آن است  بلکه نتایج و پیامد   ی به نام همیاری و مددرسانی نیست؛اائز اهمیت است، صرفاً وجود مقولهو ح

د مردمان این دیار  سزایی داشته است. در این خصوص، چنانچه اشاره ش هکه در ماندگاری این سنت تاریخی، سهم ب

استناد  اند که در گذر تاریخ به  های بودههای ناشی از آن، از جمله انسانوناگون و خرده فرهنگ های گنیز، با قومیت

حال و هوای روستاهای    ، کهاند؛ تا آنجا نگه داشت چنین فرهنگی کوشا بوده  شناسان در حفظ ونگاه تاریخ نگاران و مردم

شهری، از پیشگامان  دور و نزدیک کشورمان نیز آمیخته به چنین نگاهی بوده است و روستاییان ما نسبت به جوامع  

 . گیالن جایگاه ارزشمندی داشته است نیز، در روستاهای استان  « یاوردهی»اوری به نام از دیرباز، باند. این عرصه بوده

  یآنان از موارد  یفرهنگ و خرده فرهنگ و ضرورت وجود  ی هامقولهفرهنگ مطرح است.  عنوان یک خرده یاوردهی به

های فرهنگ نیز از مواردی است که نقطه نظرات متفاوتی  . ویژگیباشدینم  یباشد که مختص به زمان و مکان خاص یم

اتفاق نظر دارند، آن است که  های مهم فرهنگ که اندیشمندان بر روی آن  د آن بیان شده است، یکی از ویژگیدر مور

  مقوله توسعه  از طرفی بعضی از صاحب نظران فرهنگ را در   شود.یکپارچکی محسوب می  فرهنگ، عاملی برای انسجام و

بعیت از فرهنگ،  ها نیز به تدانند. ناگفته پیداست که کارکردهای مناسب خرده فرهنگ آفرین مییا عدم توسعه نیز، نقش

گذارند، بنابراین،  ها، مشاغل و ....... به نمایش می ها، گروهتر، از جمله قومی را در جوامع کوچک هایچنین ویژگی و نقش

های خرده فرهنگی، ایجاد وفاق و همبستگی اجتماعی باشد، به یقین، کمرنگ  چنانچه اثرات و پیامد  عنوان مثال، به

که  ود؛ چرااجتماعی، در آن منطقه خواهد ب  هایی با از دست رفتن بخشی از سرمایهشدن یا منسوخ شدن آن، مساو 

ایه اقتصادی و  شـامل سـرمایه انسانی، سرم  ، سرمایه اجتماعی عامل مؤثری در افزایش کارآیی سایر اشـکال سـرمایه

های آنان در زمان کنونی،  بررسی وضعیت  جه می باشد، شناخت اثرات و پیامدآنچه مهم و قابل تو  .سرمایه کالبدی است

گذار  ها تأثیرکم رنگ شدن آنبه گذشته، تنوع، گستردگی و عواملی است که بر رشد و ارتقاء یا کاهش و    فعلی نسبت

  است.

پیرامون موضوع حاضر تاکنون پژوهش مستقلی به رشته تحریر در نیامده است. اما مقاالتی در حوزه فرهنگ روستایی  

مسکن   »بررسی تأثیر فرهنگ و تغییرات اجتماعی بر با عنوانای در منطقه گیالن به رشته تحریر در آمده است. مقاله

( به رشته تحریر در آمده ست که در آن به تغییرات در سیمای  1390پور و شیخ مهدی)روستایی گیالن« به قلم خاک

ش  ای با عنوان »ضوابط بومی حاکم بر چینروستای گیالن و  تأثیر آن بر مسکن روستایی گیالن پرداخته است. مقاله

 به رشته تحریر در آمده است که در  1398پور در سال وسط مژگان خاکمحوطه مسکن روستایی گیالن« ت
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 اوردهی در فرهنگ روستاهای استان گیالن با تاکید بر موزه میراث روستایی نظام نمادین ی

 اسماعیل جهانبخش، اصغر محمدی  عبدالرضا فرقانی،

های بسیاری پیرامون چگونگی این  این پژوهش اشاره مختصری نیز به رسم یاوردهی داشته است. با این حال نکته 

لذا در این    ژوهش به آن پرداخته خواهد شد.رسم و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن ناگفته مانده است که در این پ

های گیالن تالش  ستاهای استاندر روی یا همیاری  های خرده فرهنگ یاوردهش با نگرش به بررسی تطبیقی پیامدپژوه

ار گیرد، با نگرش  ها مورد کنکاش قری و چگونگی کارکرد این خرده فرهنگ ها،  تنوع، گستردگ خواهد شد اثرات و پیامد

باشد که به  یم ییهااز جمله خرده فرهنگ  النیدر استان گ   یاوردهی مقوله  ، الزم به ذکر است کهفته شدهبه مطالب گ 

 . مطرح است النی استان گ یهادر روستا ان یروستائ یار یعنوان رسم تعاون و هم 

گری در  فرهنگ یاری با توجه به موضوع تحقیق)بررسی خرده فرهنگ(، به انگیزه شناخت بهتر و جامع تر مقوله خرده 

های آن  ررسی فرهنگ جوامع و آثار و پیامدکه در بش کیفی استفاده شده است؛ چرااستان گیالن، در این تحقیق از رو

گیری  از ارقام و اعداد یا آمار و بهرهدهد که دوری  تحقیقات دیگر محققان نیز نشان میکه نوعی روند اکتشافی است؛  

. با نگرش به  تری را به همراه داردر و ژرفتهمراه مشاهده، عموماً نتایج شفافاز مصاحبه آن هم در میدان تحقیق به  

روش، در این پژوهش از زیر مجموعه روش کیفی، از روش اتنوگرافی )روش مردم نگاری( با رویکرد جامعه شناسی  

باشند که در روستاهای آنان، فرهنگ یاریش نیز، روستائیانی میدر این پژوهاستفاده شده است. جمعیت مورد بررسی  

یج جهاد کشاورزی استان  های تروین خصوص از تجارب و اطالعات واحددر ا  ی قابل مشاهده بوده است.ری و همیارگ

ررسی  گیری شد. با نگرش به موارد مطروحه، جمعیت مورد ببرای شناسایی روستاهای هدف بهره  های تابعه،و شهرستان

آستانه   خانوار از شهر  1200روستا با    3  شهرستان رشت،خانوار از   1134روستا، با    5در استان گیالن شامل کشاورزان  

سطح تحلیل در این   اند. از استان گیالن بوده توضیح دیگر اینکه:خانوار از شهر فومن بوده 1370با روستا  3اشرفیه و 

خرد می روپژوهش،  تحلیل،  واحد  و  میستائیان  باشد؛  همیاری  مقوله  در  کننده  مشاهده  مشارکت  واحد  نیز  باشند. 

یافته و مشاهده  ز در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختآوری اطالعات نیاند؛ تکنیک جمعروستائیان روستاهای هدف بوده

برداری عکاسی و تصویرمشاهدات از دوربین  و برای ثبت    Mp3ها از دستگاه  . گفتنی است در ثبت و ضبط مصاحبهاست

های انجام شده تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و با نگرش به  تنی است با توجه به اینکه مصاحبهاستفاده شد. گف 

های نظری، محقق کننده اهداف موضوع پژوهش بوده است،  های ملهم از رویکردهای داده شده به سؤالاینکه پاسخ

 شد.بامیحاضر دارای اعتبار پژوهش 

 ها.خرده فرهنگ 1

فرهنگ  برای حفظ آنها و خرده فرهنگ جایگاه  بها در جهان و تالش  با گذری کوتاه  ر  ها، موضوع جدیدی نیست، 

های  ها حتی در کشورمحفوظ داشتن فرهنگ و خرده فرهنگ   یابیم که تالش برایگذشته و حال بعضی جوامع، در می

را از نسلی به نسل  ها  ، تالش و توصیه برای صیانت از آنارزشمند بوده و افراد این جوامعیافته دنیا نیز، هنوز  توسعه

  زدنی است، از دیدگاه هایی است که در این موضوع مثاله عنوان مثال ژاپن، از جمله کشورکنند. بدیگر منتقل می 

نیزجامعه فرهنگ   شناختی  آنان دکارکرد  به هدفمندی  نگرش  با  فرهنگ  و    رها و خرده  انسجام  و  ایجاد همبستگی 
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ها، باید بیش  خرده فرهنگ   ها وکایت از آن دارد که کارکرد فرهنگ توجه است، همین امر ح  یافتگی نیز درخورتوسعه

 گیرد.   ای قرارها مورد توجه هر جامعهاز این

فعالیت  مجموعه  کارکرد،  ی یک  برآوردن  جهت  در  که  است  نظام  هایی  نیازهای  یا  نیاز  میک  گیرد  انجام 

(Rocher,1975: 40).    ها  چهار تکلیف است که برای همه نظامپارسنز نیز با توجه به این تعریف معتقد است که

ضرورت دارند و هر نظامی برای پویا ماندن باید چهار کارکرد را انجام دهد، یکی از این چهار کارکرد، نگه داشت و حفظ  

ها را  نده این انگیزشهای افراد و الگوهای فرهنگی آفریننده و نگه داراید انگیزشاین مبنا، هر نظامی ب  الگو هاست، بر

ها از  آسیب فرهنگ و خرده فرهنگ   :وان گفتت. بنابراین می(Ritzer,1940: 131) داری و تجدید کند  ایجاد، نگه

ها به  قاء آنکاهش و ارت طور عوامل  ها همینکشوری است و شناخت اثرات و پیامدهای فعاالن فرهنگی در هر  دغدغه

که به هنگام انقراض موجودی زنده از  طور، همانرسدنظر میبه  .ناپذیر استا، از ضروریات انکارهانگیزه نگه داشت آن

دازه  شتابیم، به همان انیاری حفظ حیات گیاهی و جانوری می نوع گیاهان و حیوانات، همت خود را مضاعف کرده و به  

عی،  ریزان و متولیان امور اجتما، باید برای همه، از جمله برنامههایی با کارکرد مناسببلکه بیشتر، حفظ خرده فرهنگ 

ها،  ل، با شناسایی نقش اثرات و پیامدهای خرده فرهنگ که تحقق این امر، در گام او   یت و خطیر جلوه کنددارای اهم

 گونه اقدامی مهیا خواهد شد. توان گفت که، شرایط برای هرو آنگاه به تبع آن، می واهد بودپذیر خامکان

بود. او خرده فرهنگ را چنین توصیف کرد:   1یکی از نخستین کسانی که تعریفی از خرده فرهنگ ارائه داد رابرت ر. بل

توان فهمید که در بستر نظام کلی فرهنگ ملی، دنیای ویژه خود  نظام فرهنگی نسبتاً منسجمی را میاز فرهنگ جزئی،  

  (.Schaffer's, 1939: 191متمایز هستند)  یرا داراست. اعضای چنین خرده فرهنگی از سایر افراد جامعه تا حدود

به شخرده   م  دهیچ یپ  یها گروه در جامعه  ک ی   زیمتما  ی زندگ   وهیفرهنگ،  بهشودیگفته  فرهنگ  طور خاص،  . خرده 

  یو ساختارها  ابدیتواند بسط  یم  یول   د،شویمعنا را شامل م  یمصنوع حاو  اءیو اش  نی نماد  یهاها، نظامباورها، ارزش

ی  هادر این میان خرده فرهنگ (.  431:  1387  ، یو محمد  جاللی پور)شامل گردد  زیمناسبات را ن   یو سازمان  ینهاد

آن را با توسعه و  های مختلف، اندیشمندان ارتباط  ای چنان اهمیتی هستند که در برههروستایی در جایگاه خود دار

داده قرار  و کاوش  بررسی  مورد  نیز،  پایه  اند.ترقی جوامع  از  و همکاری  یکی  تعاون  بر  روستایی  توسعه  اساسی  های 

های روستایی در جوامع  یل عدم موفقیت بسیاری از برنامهمثابه یکی از دالاستوار است و فقدان این روحیه بههقانان  د

بُ(. البته باید توجه داشت که توسعه مف 121:  1387دهقانی است )ازکیا،   های  عدی که دارای جنبههومی است چند 

در   توسعه  است؛  فرهنگی  و  رساقتصادی، سیاسی  و  عادات  موارد حتی  بر میبسیاری  در  نیز  را  مردم  عقاید  و  -وم 

نوبه خود در خصوص  ه که بهالبته قابل توجه است که جدای از موارد مطروحه ابعاد توسع  (. Lehman, 1979: 9) گیرد

یه آن  عنوان یک سرمابهگری  هایی همچون یاریرسی است، رویکرد مثبت خرده فرهنگ ها قابل برپیامدهای یاریگری

عنوان نوعی مبادله و مراوده نیز، در روستاها جایگاه پر ارزشی را به خود اختصاص داده  ای اجتماعی و بههم سرمایه

نظر پیاست.   بوردیو به  فرهنگی )صالحیت،  شکل  ،سرمایه  2یر  )ثروت(، سرمایه  اقتصادی  های متنوعی دارد: سرمایه 
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 اسماعیل جهانبخش، اصغر محمدی  عبدالرضا فرقانی،

 ,1978Sideman :) د(  سرمایه اجتماعی )پیوندهای اجتماعی و اعتما  ( و1دانش(، سرمایه نمادین )افتخار، پرستیژ 

198.)  

 

 .سرمایه اجتماعی و رسم یاوردهی2

نوعی سرمایه عام،  معنای  اجتماعی در یک  تعریف  سرمایه  انتظار  مورد  بازده  با  که  است  اجتماعی  روابط  در  گذاری 

هایی است که در زندگی روزانه افراد  سرمایه اجتماعی، شامل دارایی  نیز  2ن ااز نظر هانیف   .(6:  1382توسلی،  شود)می

هایی  روابط اجتماعی بین افراد و بین خانواده  وجود دارند مانند: حس تفاهم، رفاقت و دوستی، احساس همدردی در رو

های هدفمند و  همکاریها از نظر  نگاه به همیاری  .(11:  1388پیراهری،  )دهند ک واحد اجتماعی را تشکیل میکه ی 

شناسی یکی از مهمترین انواع همکاری از دیدگاه جامعهآگاهانه نیز در جایگاه خود در خور توجه است در این خصوص،  

موجودات  کنش متقابل در جوامع بشری است. اهمیت این نوع کنش تا بدانجاست که به تعبیر پاتریک نوالن، چیزی که  

تواند برای مقاصد  های نهفته خود میای است که با توانسازد، خصیصهتاز میانوری ممهای جاجتماعی را از سایر گونه

. در خصوص مقوله مطروحه  (,2004Nolan :28)  یعنی توانایی همیاری  ،های مختلف مورد استفاده قرار گیردو منظور

از افراد مطرح در خصوص نظریه کنش متابل است.    3شناسی، نام بلومرقابل، روشن است که در متون جامعهکنش مت 

ها،  کید بر محرکبیشتر تأ  شناسیه قرار گرفته است، در تبیین روانکه در علوم کمتر مورد توج  "معنا"از نظر بلومر،  

  کید بر عواملی چون وضعیت اجتماعی، مسائل فرهنگی و هنجارها،شناختی، تأها و گرایشهاست و در تببین جامعهانگیزه

ار  دهد، تحت الشعاع عوامل مذکور است و رفت یا برای فردی که کنش را انجام می به هرحال در هر دو تبیین، معنای اش

ها  ل طرح در خصوص یاوردهی یا همیاری(. از دیگر موارد قاب317:  1384)توسلی،شودوی با عوامل فوق بررسی می

کار  در این خصوص، قابل توجه است که    5یا کلمن   4ری  بالورویکرود یا دیدگاه مبادله است. جدای از رویکرد های نظ

ی احترام و حسن نیت و دوسـتی اسـت و  ابـزار کـار همـراه بـا مبادلـه  ی نیرو وروه همیار در واقع یک نوع مبادلهگ

-. مبادله در همیاری استی مسائل عاطفی و روانی دیگر نیز همراه  اطالعـات و مبادله  ۀر بـسیاری از مواقـع بـا مبادلـد

ای چند بعدی، گرم، بدون واسطه و چهره به چهره، پایاپای و اغلب دلخواسته و آگاهانه و تؤام با  بادلههای سنتی، م

   (.50- 56: 1387احترام و دوستی متقابل است)فرهادی، 

  ،"دانش  و   صالحیت"فرهنگی  سرمایه    "،ثروت"های متنوعی دارد: سرمایه اقتصادی  یر بوردیو سرمایه شکلنظر پیبه

نمادین   اعتماد  "افتخار، پرستیژ"سرمایه  و  اجتماعی  پیوندهای  اجتماعی     .(Sideman, 1978: 198)"و سرمایه 

نوعی سرمایه عام،  معنای  اجتماعی در یک  تعریف  سرمایه  انتظار  مورد  بازده  با  که  است  اجتماعی  روابط  در  گذاری 

هایی است که در زندگی روزانه افراد  سرمایه اجتماعی، شامل دارایی  نیز  نایف از نظر هان  (.6:  1382)توسلی،  شودمی
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هایی که  وجود دارند مانند: حس تفاهم، رفاقت و دوستی، احساس همدردی در روابط اجتماعی بین افراد و بین خانواده

ر سرمایه اجتماعی  (. در خصوص عناصر مطروحه د110  -111:  1388)پیراهری،دهند یک واحد اجتماعی را تشکیل می

ها به  ناند که اشتراکات معانی و فحوایی آی متفاوت و متنوعی را بیان نمودههاهای آن، صاحب نظران مقولهویژگیو  

اندیشه اصلی سرمایه  که ، چراقابل توجه خواهد بودیاوردهی)همیاری(، دارای اهمیت و های نوبه خود در بررسی پیامد

 دهند که یک فرد خانواده، دوستان و همکاران دارایی بسیار مهمی را تشکیل میاجتماعی این است که 

ها بهره گیرد یا برای منافع مادی استفاده نماید و البته این مساله برای گروه بیشتر  تواند در شرایط بحرانی از آنمی 

 (.  6: 1382)توسلی، کند صدق می

های غیررسمی  عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشتوان بهسادگی میسرمایه اجتماعی را به نیز نظر فوکویاما به

)صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه( تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است  

ابـزار کـار   ونیرو    ۀروه همیار در واقع یک نوع مبادلکار گاز طرفی   .(Fukuyama, 1942: 11)   در آن سهیم هستند

ی  اطالعـات و مبادله  ۀبـا مبادلـی احترام و حسن نیت و دوسـتی اسـت و در بـسیاری از مواقـع  همـراه بـا مبادلـه

عدی، گرم، بدون واسطه و  ای چند بُهای سنتی، مبادله. مبادله در همیاری مسائل عاطفی و روانی دیگر نیز همراه است

  (. 50-  56: 1387ابل است)فرهادی، اغلب دلخواسته و آگاهانه و تؤام با احترام و دوستی متق چهره به چهره، پایاپای و 

خصوص مبادله،  در  .(Field, 1930)   شود شکلی از مبادله در نظر گرفته می  از نگاه کلمن تعامل اجتماعی به عنوان اما  

  دهنده دیگرانهای پاداش به واکنشهای مشروط است و بستگی  اجتماعی بالو نیز، محدود به کنش  مفهوم دگرگونی

ها به دالیل گوناگونی  شوند. انسانرا در پی نداشته باشند، متوقف میهای مورد انتظار  هایی که اگر واکنش دارد. کنش

در این میان رد و بدل    هایی که شوند. پاداشند، جذب یکدیگر میده ا را به هم گروهی اجتماعی سوق میهکه آن

جسمانی( باشند. طرفین    ذاتی )مانند پول و کارنند عشق، محبت  واحترام( یا برونذاتی )ماتوانند درونمی،  شوندمی

. جدای از مباحث سرمایه اجتماعی  ((Ritzier, 1940: 435های برابری به یکدیگر بدهند توانند پاداشهمیشه نمی

اعی  تعاریف موجود در خصوص رویکرد کنش متقابل اجتمطور گذرا به آن پرداخته شد، با نگرش به  هو مبادله که ب

های انسانی، تجمع افرادی  متقابل اجتماعی اند. چرا که گروههای  ها، نمود بارز کنشتوان گفت که از طرفی یاریگریمی

با افراد  های کثیری است که افراد انسانی در طی برخورد  و واکنش دارند. کنش شامل فعالیت  است که با هم کنش

انجام میدیگر یا در مقابل وضعیت افراد ناشی شده تداوم میهند، فعالیت دهای مختلف  از  بنابراین گروه و  ها  یابند. 

 1در حال کنش هستند و از این رو باید به آنان از دیدگاه کنش متقابل، نگریست. از نظر بلومر   جامعه انسانی اساساً

کنش متقابل، مابین افراد است، نه بین عواملی که خود واجد اهمیت حیاتی است. هرکدام از افراد، در برخورد و در  

کنند رفتار و وضعیت خود را  کنند و سپس سعی می دهد، ارزیابی میدیگری انجام می  کنش با دیگری، کاری را که آن 

دادن  های دیگران به عنوان عامل مؤثر در شکلند. بنابراین کنشتغییر دهبراساس ارزیابی خود از کنش دیگران جهت یا  
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 اسماعیل جهانبخش، اصغر محمدی  عبدالرضا فرقانی،

تأکنش آنان  برهای  و  گذاشته  فرد وضع  ثیر  است  دیگران ممکن  تجدیدنظر  اثر کنش  آن  در  کرده،  رها  را  یت خود 

 . ((Ritzier, 1940: 319کند

است،    "گراییکارکرد  "باشد  ابل توجه میها و کارکرد آن، قجتماعی یاریگریاز دیگر مکاتبی که در خصوص پدیده ا 

شود که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام  هایی گفته میکه کارکرد یک پدیده، به مجموعه فعالیتچرا

توجه به نظم و ثبات در جامعه است    ، . آنچه در این نظریات، مهم و کلیدی است(Ritzier, 1940: 131 )گیرد می

نظریه اکثر  داشتهپردازان  که  توجه  بدان  به  اند؛ کارکردگرایی  مطالعاتش  در  را  دین  که  دورکیم  از  مانند  یکی  عنوان 

 در واقع آنچه که از   (.Mur, 1945: 166)داند که کارکرد آن همبستگی، انسجام و نظم است  نهادهای اجتماعی می

نویسد: »دیدگاهی نظری بر پایه این  رود. گیدنز نیز در تعریف کارکردگرایی میمیریگری نیز انتظار  ای چون یاپدیده

که به  یعنی کمکی  دهند،  سب کارکردهایی که انجام میتوان به بهترین وجه برح اندیشه که رویدادهای اجتماعی را می

ارکردگرایی عموماً رویکردی متفاوت داشته و  ک  (.(Giddens, 1984: 80 کنند، تبیین کرد« دوام و بقای جامعه می

ترین اجزاء تقلیل دهد، بلکه  ک خواهد نظام اجتماعی را در هم شکسته و به کوچمنظور فهم حیات اجتماعی، نمیبه

هم تافته، زنده و متقابالً سازگار یک نظام اجتماعی را در کلیتش بفهمد. این امر مستلزم آن  تا ماهیت درصدد است  د

دست آورده  در اجزاء، وحدتی بازشناخته شده تا براساس آن، اجزاء و کل در هم تنیده شده و یک هویت بهاست که  

باید    "کارکرد فرد انجام وظیفه است "خصوص این عبارت که  رکردگرایی، خود افراد نیستند. درشود. موضوع اصلی کا

ه به مفاهیم مطروحه  توج(. با Mur, 1945: 166-167 )کننده استم وظیفه به فرد، گمراهگفت: مرتبط کردن انجا 

صاحب جانب  کارکرداز  مکتب  ) گراینظران  مرتن  همچون  پدیده1949ی  پنهان  و  آشکار  کارکردهای  بر  مبنی  ای  ( 

بل تأمل نوبه خود از موارد قاگری نیز، بهای چون یاریهای متنوع، پنهان و آشکار پدیدهاجتماعی، در این میان کارکرد

 اشد. باین زمینه می و بررسی در

 

 .نظام نمادین یاوردهی در فرهنگ روستاهای استان گیالن با تأکید بر موزه میراث روستایی گیالن 3

 .دگرد ح میرسم یاوردهی در گیالن چند پرسش مطربرای بررسی چگونگی 

  روستاییان   وحدت  و  انسجام  در  آن  نقش  تعبیری  به  و  روستایی  امور  در  همدلی  نبود  یا   وجود  در  گرییاری  نقش  -1

 است؟  چگونه

 است؟  بوده حد  چه تا  روستاییان  بین ودوستی رفاقت افزایش یا ایجاد در  گرییاری  تأثیر 2

 است؟ تعهدآور  گرییاری  پذیرش آیا  تعبیری به یا دارد نقشی چه  گری، یاری در  بودن متعهد  -3 

  هاییزمینه  چه  در   بیشتر  نقش  این   و  داشته  نقشی  چه  روستاییان،  مشارکت  و  همکاری  ایجاد   خصوص   در  گری،یاری  -4

 است؟ بوده

 باشد؟ می چگونه روستاییان  روابط  گستردگی  و تنوع  برقراری  در  گری،یاری  نقش  -5

 چیست؟  گرییاری  از  حاصله  اصلی  سود و  منفعت -6
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 اقتصادی را به همراه دارد؟  منفعتی هاآیا همیاری –7

 عاطفی روستاییان مؤثر است؟ روابط  تحکیم  و افزایش در  هاآیا همیاری –8

دست آمده از روستاهای استان گیالن را با نگرش به عناصر رویکرد سرمایه اجتماعی، در سه  به  نتایج  ،در این پژوهش

تنوع و    - 1دو مقوله  دوستی و رفاقت و با توجه به رویکرد مبادله در    - 3حس تعهد    -2همکاری و مشارکت    -1مقوله  

در ادامه به بررسی هرکدام    .شده استبندی  ره اقتصادی یا بهره عاطفی(. دستهمنفعت حاصله )به  - 2گستردگی روابط  

آید، این است که  آنچه که از گفته روستائیان بر میهمکاری و مشارکت:  های یاد شده پرداخته شده است.  از مقوله

دیگر  بلکه این همیاری و مشارکت در   شود بود و محدود به کار کشاورزی نمی ه همکاری و مشارکت روستائیان گسترد

توان آن را محدود به یک مورد نموده و کوچک   مشهود است. بنابراین نمیافتد، کامالًاموری که در روستا اتفاق می

ای در روستا  ر خانوادهمصیبتی بباشد که اگر  ان از چنان استحکامی برخوردار میشمرد. همیاری و همکاری روستائی

شود تا از نظر کاری و مالی، خانواده مرحوم،  از طرف دیگر روستائیان، حمایت میوارد شود، خانواده مصیبت دیده،  

احساس جمع بودن و    مشهود است. بنابراین  ها کامالًنوعی احساس مسئولیت در همیاری بهکمتر دچار آسیب شود.  

جماعت، باعث شده روستائیان در زندگی، احساس تنهایی را به کنار بگذارند و همیشه حضور  عقیده به برکت دست  

شد که با پایان فصل کار  ساس کنند. شاید این گونه تصور میپررنگ دوستان و همسایگان را به عنوان یک حامی اح

بین روستاییان کمرنگ شود. اما آنچه  ها ها، همیاریشوند، در دیگر فصلن، چون افراد یاورده، پراکنده میدر روی زمی

باشد.  دیگر امور، در دیگر فصول سال می  ها بر مشارکت برایآید، تأکید و تأیید آنروستائیان بر می  از موارد مطروحه

های روستائیان نیز حکایت از جایگاه مهم این امر و اعتقاد و باور روستائیان بر  د مقوله همیاری و مشارکت به خانهورو

میزبان صمیمیت و همدلی    ها،مندی از همیاریا به انگیزه بهرههای خود رکه حریم خانهه آن دارد. تا جاییو اشاع  حفظ 

) فراهم آوردن اقالم آماده طبخ،  آورندندگی خود را به گردش در میکنند و به برکت آن چرخ زو یکرنگی همسایگان می 

تواند در ایجاد  ی از رسم یاوردهی در گیالن را مینمود کامل  ی(. برای فروش در بازار، همیاری در ساخت صنایع دست 

 نمایی از این موزه مردمی است.  1موزه میراث روستایی گیالن مشاهد کرد. تصویر شماره

 

 : ورودی موزه میراث روستایی گیالن. )منبع: نگارنده( 1تصویر
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این خدمت را هم پایه عبادت به درگاه خدای متعال  گری و احساس تعهد حاصله از   روستائیان ارزش و اعتبار یاری 

گری را  کردن از یاری دانند. روستائیان شانه خالیال را حاضر و ناظر بر این امر میدانسته و به تعبیری پروردگار متع

که خود نتوانند در  س مسئولیت در این خصوص، در صورتیمطلوب ندانسته تا جایی که به انگیزه ادای دین و احسا

فرد دیگری را از جانب خود هماهنگ    ، کنندبنابر تعهدی که در خود احساس می  زمان و مکان مورد نظر حضور یابند.

گونه خللی در پیشرفت کار بوجود  نمایند تا این نظر تعداد مشخص شده اند، ملحق مینموده و به گروه کاری که از  

گرفته شده دستخوش تغییر نشود. پر رنگ بودن اصل وجدان، در  نیاید و تعداد گروه با نگرش به تقسیم کار در نظر  

گری از چنان جایگاهی برخوردار بوده که باعث  روند کاری روستائیان براساس احساس تعهد و داوطلبانه بودن یاری 

اس بهشده  اتمام  انگیزه  به  روستائیان  روزت.  یک  در  کاری  متداول  ساعات  به  نسبت  را  بیشتری  ساعات  کار،  ،  موقع 

ی که از روی اجبار انجام  که چنین نگرشی در خصوص کارهای   هد بودن خود را به اثبات برساننداختصاص داده و متع

  مایه  تعهد  انجام  که  ایستگونه  به  یکدیگر  قبال  در  یانروستای   تعهد  حس  شود، محسوس و مشهود نیست. وجودمی

  مطلب   این   گربیان  ،روستائیان  های از طرفی گفته  .دارد  پی  در   را   هاآن  ناخرسندی   تعهد،  در   کوتاهی   و   هاآن  خرسندی

  روستائیان آید، وجود به کار انجام مسیر در موانعی اگر  و  شناسدنمی مشقت و سختی  رساندن،  یاری  در  تعهد  که است

این یاوردهی  . بنابرگفتنی است چون در یاوردهی زمان، دارای ارزش است  .کندنمی   دلسرد  یکدیگر  به  رسانیکمک   از  را

یابد. جدی گرفتن مفهوم زمان  دهی به روستائیان سازمان مینوبتگیری از  است حساب شده که به نوعی با بهرهروندی  

در تصویر    باشد. روستائیان میو احساس تعهد در به اتمام رساندن به موقع کار، از مواردی است که همیشه مدنظر  

 ، بخشی از فعالیت مشترک روستاییان در موزه به نمایش گذاشته شده است. 2شماره 

 
 : زنان شاغل در موزه میراث روستایی گیالن. ) منبع: نگارنده( 2تصویر شماره
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برای پیوند دادن روست  به یکدیگر، فواید کار دستهکار عاملی است  ندارد،  چشمجمعی که در آن  ائیان  داشتی وجود 

ار را بر نشستن  ای که بیرون آمدن از خانه و ک گونههها و روابط بیشتر است. بی در پی دارد و آن، افزایش دوستینتایج

عنای دوستی  یان معتقدند معنای واقعی دوستی و رفاقت را باید در روستاها جست. مدهند. روستایدر خانه ترجیح می

ناشی از    دانند و کمک به یکدیگر راند مییان چنان دارای ارزش است که خود را به آن پایبو رفاقت در بین روستای

ها در روستاها بسیار با معناتر است تا در شهرها و  . تا جایی که اعتقاد دارند دوستیکنندها عنوان میهمین دوستی

گری موجب شده  گرفته از یاریهای نشأتباشند. دوستیمردم بیشتر کمک حال یکدیگرند، میاعتقاد دارند در روستاها  

 تفاوت نبوده و همراه و همدل سائل و مشکالت شخصی یکدیگر هم بییان در خصوص ماست که روستای 

 مشکالت همدیگر بکوشند.  هم باشند و در رفع 

ایست که جمعی  دوستی حاکم بر فضای کار به گونه  باشند اما نشاط وافراد یاورده در سنین مختلفی می بعضی مواقع  

ه سنی قابل مشاهده نباشد،  که شاید در بیرون مزرعه به دلیل حرمت فاصلصمیمی و دوستانه را شاهد هستیم    یکدست، 

-روستائیان خستگی   ،شودیامدهای یاوردهی بوده که باعث میدوستی بر خستگی ناشی از کار از پشدن فضای  مستولی

یه  ناپذیر، کار و دوستی را به هم بیامیزند و در انتظار صبحی دیگر، مالقات دوباره یکدیگر را خواهان باشند. این روح

حین کار  روستائیان روحیه نشاط و شادی در  کنند در این حد، قابل مشاهده نیست.  در کسانی که دستمزد دریافت می

 دانند که در سایه یاریگری حاصل می شود.را از دوستی و رفاقتی می

 

 

 
 وستایی گیالن. )منبع: نگارنده( ر. نمایی از هم یاری در موزه میراث 3تصویر 
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 اسماعیل جهانبخش، اصغر محمدی  عبدالرضا فرقانی،

از جانب روستاییان به  که استحکام این رومند نیست. تا جایی طهیک رابطه ضاب  روابط حاصله از یاریگری، صرفاً  ابط 

ساختار یک خانواده تشبیه شده است. احساس امنیت و احساس مسئولیت در قبال یکدیگر از کارکردهای خانواده بوده  

ای مفید و   مشهود بوده است و رابطهشان، کامالًدیدگاه روستاییان در خصوص روابط  و چنین مفاهیمی با نگرش به

اط افراد  نماید. در زمینه گستردگی روابط، گفتنی است عموماً در روابط کاری معمول، چون ارتبچند سویه را مطرح می

تعیین شده اینمقوله  ،ایستدارای چارچوب  در  ها  گونه موقعیتهای چون وصلت و مطرح شدن خواستگاری، کمتر 

ی از طرف  حین کار و همیار  را دراما بروز روابط صمیمانه حاصل از یاریگری، ظرفیت پذیرش چنین ارتباطی    گنجدمی

ای برخوردار است. در این خصوص،  ستاهای گیالن از تنوع درخور توجهسازد. یاریگری در روبزرگان خانواده میسر می

همیاری همسایگان و اهالی روستا در تهیه هدایایی که از الزامات آغاز زندگی مشترک برای مزدوجین جوان است، در  

 خورد. ر تمامی مناطق روستایی به چشم میها د میت بوده و این نوع همیاریائز اهجایگاه خود، ح 

ر این میان شکل اجرای اینگونه مراسم نیز در جای خود دیدنی و قابل توجه است. از دیگر پیامدهای یاوردهی و  د

ا در حین انجام  روستاهکمک دسته جمعی روستائیان به یکدیگر، تبادل خبر و اطالعاتی است که از وقایع گوشه و کنار  

مراسم ازدواجی در پیش    شود. از جمله چه کسی از سفر زیارتی برگشته، چه کسی فوت شده یا اینکهکار، رد و بدل می

نوع دیگری از همیاری، در همنشینی اعضای صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی قابل مشاهده است. مبادله    است.

وع در تولید و عرضه محصوالت به بازار، بسیار قابل توجه بوده و زنان روستایی  اطالعات در خصوص چگونگی ایجاد تن

 نمایند. ی شده خود را به یکدیگر منتقل میبدین طریق دانش و اطالعات کاربرد

 

 
 : نمایی از کیفیت اشتغال در موزه میراث روستایی گیالن. )منبع: نگارنده( 4تصویر

 

یاری خالصانه  از همکاری و هم. رضایتی که منشاء آن  پیامدهای یاوردهی استرضایت داشتن از کاری پر زحمت از  

واسطه کاری گروهی، دارای تبعاتی در زندگی شخصی  باال رفتن روحیه شخصی، آن هم به  شود.روستائیان، حاصل می



 

 

 1400داد  خر ، 41، شماره 18 دوره 347
356-336  

کند. در روستا،  میدو چندان  های زندگی  ها را در گذراندن فراز و نشیبن است که به برکت آن، توانایی آنروستائیا

شود که نتیجه آن، در خود فرو رفتن و  شدن و از حرکت ایستادن تعبیر می نبود کار و فعالیت گروهی به نوعی منفعل 

ه درست در نقطه مقابل آن،  شود کری دادن به عنوان عاملی تعبیر میخمودگی است و در سوی دیگر، یاریگری و یاو

رود.  برای روستائیان غنیمت به شمار مین هم جمعی که به کار مشغولند،  کند. خرسندی در کنار جمع، آعمل می 

فضای کار را عاطفی نموده    ، کند، استقبال از یاریگری به انگیزه تجدید دیدارهاها را پایدارتر میوابط مستمر آنکه رچرا

ه از افراد یاورده، مقرون  ز استفادو ایجاد این رابطه، خوشحالی و خرسندی روستائیان را در پی دارد. از نظر اقتصادی نی

 شود.  که این کار بدون دستمزد انجام می، چراصرفه استبه

نوبه خود در افزایش یا کاهش  مندی از یاوردهی، هرکدام بهگیرد و یا بهرهاستفاده از کارگری که دستمزد می  بنابراین

ازدواج،  ار کشاورزی، بلکه در دیگر امور )در مقوله ک هزینه تمام شده، موثرند. همیاری روستائیان به یکدیگر نه فقط  

نوبه خود عالوه بر ایجاد روابط عاطفی یادشده که بسیار ارزشمند  دیده و ... ( بهاخت خانه، یاری به خانواده مصیبتس

 ها نیز دارد. جویی در هزینهودی بر مبنای صرفهاست، منفعت و س

بررسی در  بردا  های آنچه  یادداشت  مصاحبهریمیدانی،  و  آمها  به دست  یاوردهیها  که  دارد  آن  از  حکایت  و  ده،  ها 

خصوص چگونگی آن، توضیحاتی  درای دارد که  خور توجهکزی پیامدهای مثبت و درها در دواستان گیالن و مرهمیاری

ی  است اما در برخشود. مقوله یاوردهی در بخش زراعت در بعضی از روستاهای گیالن، همچنان در حال انجام ارائه می

شده یا در بعضی روستاها منسوح شده است،  ت کشاورزی، در مرحله نشاء کمرنگ آالاز روستاها به دلیل ورود ماشین

افتد، اما با این حال چون در بخش کشاورزی،  بخش زراعت و کشاورزی، اتفاق نمی  البته یاوردهی یا یاریگری فقط در

 ثیر قرار داده است. یاوردهی را در مرحله نشاء تحت تأ  آالت، ست، ورود ماشینکاشت نشاء برنج ا  محوریت همیاری، در

  ای شود و یا مناطق کوهپایهآالت کشاورزی استفاده نمیگفت، در مناطقی که هنوز از ماشینتوان گونه میبنابراین این

مچنان پررنگ بوده و قابل مشاهده  گری در بخش زراعت، هها، وجود ندارد، یاریگونه دستگاهکه امکان استفاده از این

نوعی وجود دارد، مثل وجین کردن،  مراحل بعد از نشاء هم همیاری به  است. البته این نکته هم قابل ذکر است که در

های هموار،  ر خصوص محصولی چون گندم، در زمینها)هیاره( دداشت. در استان مرکزی نیز همیاریباکس زدن و بر

ها قابل مشاهده  و باغ چیدن)برداشت انگور( همیاریر خصوص اقالمی چون عدس، ماش، جو  شده اما دمنسوخ  غالباً

اینکه مصاحبها به  نگرش  با  بودههای است، حال  نظری  الگویی  پیامدهای  نجام شده دارای  و  آثار  این بخش،  اند، در 

 گیرند. گونه مورد تجزیه و تحلیل قرار مییاوردهی و همیاری، بدین

یان است. این مشارکت محدود به زراعت و کشاورزی  گری، همکاری و مشارکت روستای از موارد بارز پیامدهای یاری 

نمینیس اتفاق  کاشت  فصل  در  فقط  یا  امورت،  در  مشارکت  طرفی  از  دارد.  وجود  نیز  برداشت  فصل  در  بلکه    افتد، 

تلقی می اهمیت  با  تا جاییغیرکشاورزی هم  بشود  در مواردی  به خانوادهکه  انگیزه کمک  و همیاری  ها، مشارکت  ه 

باشد؛ تا جایی  گری احساس تعهد میدیگر آثار یاریهای روستائیان هم قابل مشاهده است. از  گران، در داخل خانهیاری
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  ت ها در انجام تعهداناخرسندی آنان را در پی دارد. آنیان و کوتاهی در تعهد،  ه انجام تعهد، مایه خرسندی روستایک

 کنند. قداست دانسته و با ارزش تلقی می  شناسند و احساس تعهد را مانند عبادت دارایخود سختی و مشقت نمی

ررنگ بوده است که  یان است؛ این مقوله، آنقدر پزایش دوستی و رفاقت در بین روستایگری افاز آثار و نتایج دیگر یاری 

تفاوت نباشند، از طرفی  نیز نسبت به یکدیگر بید  خصوص مسائل و مشکالت شخصی خوموجب شده روستاییان در

نشاط را برای آنان به ارمغان    کند و روحیه یان دور میستگی را نیز از روستای شدن فضای دوستی یاوردهی، خمستولی

ای بدون  یک نوع مبادله هم نامید. مبادله  توان روابط و همیاری حاصل از یاوردهی رااما در نگاهی دیگر می   آورد.می

شود، تالش طرفین برای حفظ و ماندگاری یک رابطه مفید است. یک  منت که در آن، آنچه مبادله میبیچشمداشت و  

بخشد و قابل توجه است که این  اده بزرگ، جایگاه میرابطه عاطفی و معنادار که جماعت روستایی را همچون یک خانو

اطالعات گرفته  ها از تبادل اخبار و  باشد؛ یعنی در همه زمینهئیان دارای تنوع و گستردگی هم میروستارابطه در نزد  

تا وصلت دو نفر از اعضای دو خانواده و تهیه الزامات آغاز زندگی مشترک، همگی در سایه روابطی صمیمانه که حاصل  

ثیر متقابل افراد از یکدیگر در کسب نشاط و روحیه  طور تأقابل مشاهده می باشد. همین  از کار گروهی و جمعی است، 

  خور توجه است.نوبه خود ارزشمند و درگری است، نیز بهکه برآمده از کار یاری

 

 

 

رفین را به یک مبادله پایاپای  آید که گویا طکه از روابط فی ما بین، حاصل می  گفتنی است در کنار منفعت سود عاطفی 

منت روستائیان به  که یاوردهی، حضور بید؛ چراه دارمبادله در خود، منفعت اقتصادی را نیز به همراکشاند، این  می

ی هم  توان گفت از نظر اقتصاد ینه و دستمزد است که در نتیجه میانگیزه کمک به یکدیگر، آن هم بدون دریافت هز

در پایان این بخش، قابل ذکر است، آنچه    سزایی دارد، آن هم نه فقط در بخش کشاورزی.هها نقش بدر کاهش هزینه

بوده، حف  )یاوردهینزد روستائیان دو استان دارای اهمیت و ارزش  نگاه و فرهنگ است  این  اگر    -ظ  همیاری( حتی 

 تکنولوژی جایگزین نیروی انسانی گردد. 

 

 . منبع)نگارنده( اثرات و پیامد ها با نگرش به مقوله سرمایه اجتماعی : پیامدهای 1جدول 

رویکرد  

 نظری 

مقوله  

 محوری 

 استان گیالن      

 ها شواهد، با نگرش به یافته

 

 

 

 

 

 

 

مشارکت  

و  

 همکاری 

 

 

به   محدود  روستائیان  مشارکت 

که   چرا  نیست  کشاورزی  و  زراعت 

غیرکشاورزی هم با  مشارکت در امور  

اهمیت تلفی می شود تا جایی که در 

به خانواده   انگیزه کمک  به  مواردی 

و همیاری یاریگران در    ها، مشارکت
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سرمایه  

 اجتماعی 

یان هم قابل های روستایداخل خانه

 مشاهده است. 

 

 

احساس 

 تعهد

 

 

خرسندی   مایه  تعهد،  انجام 

تعهد  در  کوتاهی  و  روستائیان 

آنان را در پی   دارد. آن  ناخرسندی 

ها در انجام تعهدات خود، سختی و  

مشقت نمی شناسند و احساس تعهد  

را مانند عبادت دارای قداست دانسته  

 و با ارزش تلقی می کنند.

 

 

دوستی و  

 رفاقت 

 

 

از   حاصله  رفاقت  و  دوستی  افزایش 

یاوردهی در روستائیان بسیار پررنگ  

بوده است که موجب شده روستائیان  

شخصی خود نیز    مسائلدر خصوص  

نباشند،  نسبت به یکدیگر بی تفاوت 

فضای   شدن  مستولی  طرفی  از 

دوستی خستگی را از روستائیان دور  

نشاط را برای آنان به    نموده و روحیه

 آورد. ارمغان می

 

 

 . )منبع: نگارندگان( . پیامدهای اثرات و پیامدها با نگرش به مقوله مبادله2جدول 

رویکرد 

 نظری 

مقوله 

 محوری 

 استان گیالن

 ها شواهد، با نگرش به یافته

 

 

 

 

 

 

 مبادله

 

و   تنوع 

گستردگی  

 روابط

و   عاطفی  رابطه  یک  ایجاد 

معنادار که جماعت روستایی را 

بزرگ  خانواده  یک  همچون 

بخشد از آثار و نتایج  جایگاه می 

در یاور روابط  این  است.  دهی 

زمینه و همه  اخبار  تبادل  از  ها 

پیشنهاد   تا  گرفته  اطالعات 

تهیه  و  خانواده  یک  با  وصلت 

مشترک زندگی  آغاز  و    الزامات 

داخل   به  همیاری  ورود  نیز 

روستایخانه انگیزه های  به  یان 

از  همگی  خانگی  تولیدات 

بوده   گروهی  کار  پیامدهای 

 است.
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منفعت 

 حاصله

بهره 

اقتصادی یا  

 عاطفی 

ثیر متقابل افراد از یکدیگر در  تأ 

نشاط و روحیه که برآمده کسب  

کامال   است  یاوردهی  کار  از 

خود  نوبه  به  و  بوده  مشهود 

است. از طرفی حضور   ارزشمند

روستای منت  انگیزه بی  به  یان 

بدون دریافت   به یکدیگر  کمک 

دستمزد، از نظر اقتصادی هم در  

بسزایی   نقش  ها  هزینه  کاهش 

 دارد.
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 .) منبع: نگارنده( استان گیالن –ها )سرمایه اجتماعی( ها بر حسب محتوای مصاحبهه یافته: خالص3جدول 

 

مقوله    رویکرد

 محوری 

 ه شده های ارائخالصه پاسخ            

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمایه 

 اجتماعی 

 

 

 

 

و   مشارکت 

 همکاری

 دارد. یاوردهی در ساخت خانه، کاشت صیفی جات، جهیزیه برای ازدواج و ... هم وجود  •

کند تا برای خانواده مرحوم مشکلی از نظر ر روستا فوت کند، همه، همکاری میاگر کسی د •

 ادامه کار، پیش نیاید. 

-آیند و کمک می هیم، روستائیان میهر جا کاری داشته باشیم که به تنهایی نتوانیم انجام بد  •

 نند. ک

 هم ادامه دارد.ها  ه بر فصل بیجارکاری، در بقیه فصلیان عالو همکاری روستای •

هم    های روستایی حتی به خانهه طبخ، برای فروش در بازار، خانمبرای فراهم آوردن اقالم آماد •

 کنند.روند و بدون هزینه کمک میمی

 

 

 

 

 

 حس تعهد 

 

ر از احساس تعهد و نوعی عبادت  ما کمک به یکدیگر را در کارهای کشاورزی و امور روستا، باالت •

 دانیم. می

 فرستیم.ویم، یک نفر را به جای خودمان میخودمان نتوانیم بنا به دالیلی برای یاوردهی براگر   •

کردیم، اینطور اجبار کار می مانیم تا کار تمام شود ولی اگر بههمه ما بیشتر هم روی زمین می •

 شد. نمی

 کنیم. ه پایان نبریم، احساس ناراحتی میاگر کار زمین کسی را ب •

 عقب مانده در اوج گرمای تابستان هم باشد به کمک او می رویم.  آن هایی که کارشان •

 . زمان برای ما مهم است تا کار به موقع شود و بتوانیم به دیگران برسیم •

 

 

سرمایه 

 اجتماعی 

 

 

 

و   دوستی 

 رفاقت 

.  شودداریم اما زمانی که موقع کاری میزمانی که در خانه خود هستیم، کمتر از یکدیگر خبر   •

 شود. و آمدهای ما و دوستی ما بیشتر میرویم، رفت  زمین میو سر 

 . رسند تا شهرینجا )روستا( بیشتر به داد هم میبخاطر دوستی و رفاقت است که ا •

ایست که در رفع مشکالت شخصی هم  روستائیان در رفع مشکالت بگونهدوستی و رفاقت بین   •

 کمک حال یکدیگرند. 

-کنند هم سن نباشند، یا نسبتی میین کشاورزی یاوردهبسیار پیش آمده، آنهایی که روی زم •

شود، همه رفیق و دوست فامیل دارند، اما موقع کار که می تری در  تری یا کوچکای بزرگه

 یکدیگریم. 

زودتر صبح شود تا    ،ایم، اما دوست داریمرویم، خستهکه وقتی به خانه خود می  درست است •

 دوباره باهم باشیم. 

خاطر کند، این روحیه بهایست که اگر کسی نداند فکر میگونههتی که افراد یاورده دارند، بروحیا •

که  گیرند و آن ها اما اینطور نیست چون دستمزدی نمیگیرند  )مواجب( دستمزی است که می

 ام کار در این حد ندارند. کنند. این نشاط و شادی را در هنگبا دستمزد کار می 
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 . )منبع: نگارنده( استان گیالن – (مبادله) هامصاحبه محتوای  حسب بر هایافتهخالصه: 4 جدول

های مقوله رویکرد

 محوری 

 ه شده ارائهای خالصه پاسخ

 

 

 

 

 مبادله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  تنوع 

گستردگی  

در  روابط 

 گری ها یاری

 رسانند.که روستاییان به یکدیگر یاری می فقط در کار کشاورزی نیست •

 یاریگری شده خانم و آقایان، در باعث روستا حکم یک خانواده را داشته باشند.  •

بسیار صمیمانه می  چون در حین کار • روابط  یا  یاوردهی  از وصلت  آمده صحبت  پیش  باشد، 

 خواستگاری روی زمین شالیزار مطرح شده است.

  خود   طرف  از  محیا   واژه  کند)کاربردمی   محیا   را  روستایی   جامعه  ریگیاری  از  آمده  بوجود  روابط •

 . است( بوده  روستایی فرد

ری  کنید که ما آن را نوع دیگکه شما در مراسم عروسی مشاهده میدهی از مواردی است  مجمه •

 دانیم. ها میاز یاریگری

گر  اتفاقات روستای خود یا دیای است که کسانی که خبری از گونهروابط در هنگام یاریگری به •

 رسانند. روستاها دارند به اطالع هم می

های کشاورز در ارتباط با صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی وجود  آنچه در همنشینی خانم •

 نماید. ی از یاریگری را مطرح میدارد در درون خود نوع دیگر

 

 

 

 

 مبادله

 

 

منفعت 

یا   اقتصادی 

مندی  بهره

 عاطفی 

 ثیر دارد و از این کار راضی هستیم. ردهی روی روحیه شخصی مان بسیار تأ یاو •

آییم، اعصاب  گیریم، ولی وقتی برای یاوردهی میر خانه خودمان هستیم، افسردگی میوقتی د •

 مان آرام می گیرد. 

 کنیم، خیلی خوشحالیم، دیدارها تازه می شود، روابط بهتر می شود. از اینکه باهم کار می •

ها زیاد  گیرد، استفاده کنیم، هزینهمزد می روی زمین اگر از کارگر کشاورزی که دست  برای کار •

 ها کم می شود.ها یاوردهی می کنند، هزینهخانم خواهد شد ولی وقتی

های معمول را کاهش می  وجود دارد بنابراین هزینهچون یاوردهی در موارد غیر کشاورزی هم  •

 دهد. 

ردهی بیشتر بود، کسی ناراحتی اعصاب نداشت، روحیه منفی در قدیم که روابط از طریق یاو •

 نداشت.

 یاوردهی روی روحیه شخصی مان بسیار تاثیر دارد و از این کار راضی هستیم.  •
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در خصوص موارد پیش آمده در روستا و به تعبیری همکاری و    ن گیال  استان  ی و مشارکتِ اعضاء همیار در هرهمکار 

مقوله   این  بیانگر گستردگی  کار،  از محیط  روستایی مشارکت خارج  زندگی جاری  روند  است  باشد. گفتن ان میدر  ی 

های متفاوتی بوده و این مشارکت به نوعی برخاسته از روابط موجود در همیاری هاست؛  مشارکت روستائیان در زمینه

انجامد. بنابراین  ید مشارکت در امور غیرکشاورزی میسازد و همیاری به بازتول ها، همیاری را میتعبیری مشارکت  هب

یان،  یید روستایهای بارز و مورد تأگردد. از نمونهیابد و در محیط کار متوقف نمی ها استمرار مین گفت که همیاریتوامی

هایی چون ازدواج، دستگیری از افراد نیازمند و  یان در برپایی مراسمتای یگر روس د  مشارکت و همیاری اعضاء همیار و

اند در امر برداشت، کار خود را به سرانجام برسانند، قابل ذکر است. حال با  ستهیاریگری به افرادی که به دالیلی نتوان

مشارکت و همکاری    اخصنگرش به موارد مطروحه، آنچه در خصوص پیامدهای همیاری یا یاوردهی صادق است، نمود ش

های سرمایه اجتماعی که در رویکرد نظری از آن سخن به میان آمده،  از دیگر شاخص  یان بوده است.در روابط روستای

یان هر دو استان نسبت به یکدیگر  ها حکایت از آن دارد که روستای اس تعهد است در این پژوهش، یافتهمقوله احس

این این منش را دارای قداست دانسته و همچون  که روستایی متصور نیستند؛ چرارا    خود را متعهد دانسته و جز  ان 

دانند. قابل ذکر است  ا پایبند به این رفتار اخالقی میاعضای یک خانواده بزرگ که در قبال یکدیگر متعهدند، خود ر

ای  مقوله در اعضاء همیار برکه این  پروراند؛ چراری در ذات خود حس تعهد را مینوع روابط بوجود آمده حاصل از همیا

اجتناب روستای   ناپذیر است.استمرار همیاری ضرورتی  نزد  یکدیگر در  به  تعهد  ارزشمندی  حس  از چنان جایگاه  یان 

بینی نشده، فردی نتواند از انجام تعهد خود برآید، شخص دیگری را از  که اگر به دلیل بروز اتفاقی پیش برخوردار است

توان نتیجه گرفت که مقوله مذکور با روند زندگی  کند. بنابراین به سادگی میین میتعهد، تعیجانب خود برای ادای آن  

ها رسیده است و اما شاخص  های دور به آناین منش از گذشته  همیاران عجین شده است که بنا به اظهار روستائیان،

ررسی و مطالعه قرار گرفت مقوله دوستی  دیگر سرمایه اجتماعی، که در این پژوهش وجود رابطه آن با همیاری مورد ب

 و رفاقت است. 

تالش و پویایی مضاعفی    محیط کشاورزی، محیط کاری پرزحمت است؛ بنابراین همیاران در فضایی مشغول به کارند که 

نمودن در چنین را طلب می همکاری  یکدیگر  کنار  نمی  کند.  کاری  روابط  به  منحصر  همیاری  فضایی،  شود. محیط 

شود. بنابراین، این پیامد با ارزش، به  سوی روابط دوستی هم سوق داده می  تاثیرگذار بوده و روابط کاری به سمت و

ه  های برآمدابد. دوستیمحیط کار ختم نشده و فراتر از آن در مراودات افراد حتی خارج از محیط کار هم تسری می ی 

دهند و به  ت یکدیگر، احساس مسئولیت نشان میایست که افراد در قبال مشکالگونههها در هر دو استان باز همیاری

ارتباط در روابط گفته روستای نوع  این  انسانی دستم  میان  یان،  نمینیروی  قیاس مشاهده  این  در  بگیر،  این  زد  شود. 

ی در بردارد که جدای از استحکام بخشیدن روابط موجود، از  دوستی که خود برآمده از روابط همیاری است، نتایج

بر اعضاء همیار میمستولی ش اینجاست که میدن خستگی مفرط  از مقوله سرمایه  کاهد.  توان گفت شاخصی دیگر 

بندی اجمالی از این مبحث،  یان بوده است. در یک جمعی روستای هانی دوستی و رفاقت نیز، مانوس منشاجتماعی یع
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یان مقوله  و رفتارهای روستایه در سرمایه اجتماعی با اخالقیات یابیم که با نگرش به قرین بودن مفاهیم مطروحدر می

ان را همچون  ندگی روستایی محسوب شده و روستایی هایی است که جزء الینفک زمایه اجتماعی از بارزترین داراییسر

 های زندگی.یبی است برای گذر از فراز و نشیبترک

 

 گیرینتیجه

دوستی، طرح  واسطه حضور در همیاری ها بر تنوع و گستردگی روابط روستائیان افزوده شده است. افزایش روابط  به

  استان  کشاورزی در هراز    ارکت در امور غیر مندی از مقوله مشورت، مشمشکالت از جانب روستاییان به انگیزه بهره

مه  ها(، همه و هجمعی)برگرفته شده از یادداشتستههای د ارتباطات، مسافرتت شعاع روابط و  به دلیل وسع  گیالن 

ر و ملموس  ها در جای جای روستا، آشکابه محیط کار نبوده و آثار همیارییان، محصور  بیانگر آن است که روابط روستای 

یان، با هم کیشان خود  یروستا توان گفت آنچه  قابل قیاس نیست و در یک کالم، میمند رسمی  بوده و با روابط ضابطه

اند، تبادل صداقت، احساس مسئولیت، اعتماد، دوستی و کمک به یکدیگر است که در جای خود، استمرار  در مبادله

ا، بهره عاطفی به عنوان  هزدنی و برآمده از همیاریبط مثالحال از گستره روا  زند.وابطی پایدار و گسترده را رقم میر

هی جمع، قابل تأمل است. در این خصوص، وجود روحیه نشاط و سرزندگی در جمع همیاران دو  ثر از همراپیامدی مؤ

ه است  استان، ارتقاء روحیه شخصی، صمیمیت و مهربانی از مواردی است که بر پویایی قشر زحمتکش روستایی افزود

گذاری  نمایند. تأثیرتبدیل میخود را در روابطی پرثمر  های اخالقی  ای پر منفعت، منشتوان گفت در مبادلهکه می

نوبه خود، منفعتی فراتر  توان سراغ گرفت که بهیان میمندی روستای ی را در رضایتکمک به یکدیگر در یک کار گروه

-گروهی و در یک کالم، همیاری  زند. این همه، آثار و نتایج کمک به یکدیگر در کار های اقتصادی را رقم میاز منفعت

برای کاهش خستگی ناشی    نمایند، بسیار خوشحالند و آن را عاملیاز این بابت که با هم همیاری می  یانهاست. روستای

گری  ن را درست نقطه مقابل یاریهای فردیت و تنهایی را منفی و دارای ضرر و زیان دانسته و آدانند و پیامداز کار می 

القولند  در این خصوص نیز متفق گیالن  استان ود بسیار مهم بوده و کشاورزان یگر مواردی که در جای خاز د دانند. می

به   تأو  را مورد  آن  قرار دادهکرات  ایید  یا سود  از همیاریقتصادیاند، منفعت  برآمده  اعضاء  ایست که  هاست. حضور 

روستایگر موجب مییاری تا  بگیشود  انسانی دستمزد  نیروی  از  اصالً یان  یا  و  نموده  استفاده  بسیار کمتر  تفاده  اس   ر 

های  عاطفی و صمیمی، باعث کاهش هزینه  های فامیلی یا همسایگی( عالوه بر ایجاد روابطننمایند. این روند )همیاری

شکالتی روبرو یان با م توان مالی، بعضی از روستایتمام شده کاشت و برداشت خواهد شد. از طرفی در مواقعی که از نظر  

حال بسیار ارزشمندی برای آنان خواهد بود؛ به تعبیری این مهم، برای همه  تواند کمک ها میهستند، وجود همیاری

واهد  عد ایجاد روابط عاطفی و دلگرمی به کار و بهره اقتصادی را در پی خیان با هر توان مالی و اقتصادی، دو بُروستای

تأ و  نگرش  با  اینجا  در  همیاریداشت،  در خصوص  آنچه  به  )یامل  می  -وردهی ها  است،  شده  عنوان  به  هیاره(  توان 

ه فرهنگی را پاس  یید نموده و جایگاه ارزشمند این مقولمثبت و در خورد توجه همیاری را تأصراحت، آثار و پیامدهای  

از ذهن دور نداشت؛داشت و در کنار آن، دغدغه کاهش یا م به یقین حفظ چنین خرده  چرا  نسوخ شدن آن را  که 
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توان  داشت. با توجه و تأمل به موارد مطروحه به یقین میهایی، انسجام و یکپارچگی وافری را به همراه خواهد فرهنگ 

دو استان، دارای کارکردهایی متنوع، مثبت و ارزنده برای قشر روستایی    گفت خرده فرهنگ یاوردهی یا همیاری در هر

تأبوده   آنان  زندگی  روند  بر  که  مشاهده است  هر  برای  که  آشکار  کارکردهایی  است.  و  ثیرگذار  بوده  ملموس  گری، 

فرهنگی،    تصادی، کاری کشاورزان نیز مؤثر بوده و در ابعاد اق   کارکردهایی پنهان که بر پویایی و استمرار روابط غیر

 نماید.اجتماعی و شخصی بروز می
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